>> talotekniikka
teksti Inka Töyrylä kuvat Anu Taivalmäki/KWH Pipe

Asuntomessutaloissa pysyvät

varpaat lämpiminä

Vaasan asunto
messualueelle
nousee taloa
toisensa perään.
Työmaat ovat
hyvällä mallilla, ja
monet kohteet
ovat jo viimeistelyä vailla.

K

esällä 2008 Vaasassa pidettävät asuntomessut tulevat olemaan ekologisen energiantuotannon näyteikkuna. Esimerkiksi
lämmön keräys kokonaiselle asuinalueelle hoidetaan nyt ensi kertaa keskitetysti matalaenergiaverkon avulla. Kesäaikaan matalaenergiaverkkoa voi käyttää myös talon viilennykseen.
Energiaa otetaan muun muassa merenpohjasta ja
se tuotetaan lämpöenergiaksi maalämpöpumpuilla. Monissa asunnoissa lämmönjako tapahtuu vesikiertoisen lattialämmityksen avulla.
WehoFloor -lattialämmitysjärjestelmä tuntuu
asuntomessukävijöiden varpaissa useissa kohteissa. Järjestelmä valikoitui lämmönjakojärjestelmäksi muun muassa matalan menolämpötilan vuoksi.

Muuttovalmiiksi heti
Ainakin viisi messualueen taloa poikkeaa normaalista paikallaan rakennettavasta tai elementtitalosta siten, että ne on toimitettu paikan päälle
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niin sanottuina valmistaloina. Simons Element on
toimittanut tällaisia taloja jo usean vuoden ajan.
– Asuntomessuprojekti on toki normaalia
tilausta haastavampi. Haluamme hyödyntää messutaloa jälkikäteenkin, joten näkyvyys on huomioi
tava aivan eri tavalla. Joudumme päättämään esimerkiksi sisustukseen vaikuttavat ratkaisut, jotka
yleensä asiakas tekee. Piha-asiat pitää huomioida,
messuaikainen toiminta sekä messujen hyödyntäminen jälkikäteen, luettelee Simons Elementin
ostopäällikkö ja asuntomessukoordinaattori Marko Koski.
Simons Element toimittaa asuntomessuille
kaksikerroksisen talon, joka kootaan viidestä tilaelementistä ja on muuttovalmis heti. Asuntomessutalon erikoisuutena on ulkovuorauksen rappaus, joka tehdään elementtien saumojen vuoksi
vasta paikan päällä.
Heti muuttovalmiit talot edellyttävät rakennuspaikalta tilaa. Tämäkin on ollut pienoinen haaste

Vesikiertoinen 
lattialämmitys on
sähkölämmitteistä
pehmeämpi.
vesikiertoista pystyy
säätämään tarkemmin
ilmojen mukaan.

Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy

Keskustelu on arvokasta

asuntomessualueella, sillä tiet
ovat kapeita, talorekat valtaisia. Tontin läheisyydessä pitää
olla huomattavasti enemmän
tilaa kuin jos talo rakennettaisiin paikan päällä tai tuotaisiin pienempinä elementteinä.
Sen sijaan talon perustukset
tehdään kuten mihin tahansa
muuhunkin taloon. Simons Elementinkin talon
alle jäävä maa on paalutettu porapaaluilla.
WehoFloor-lattialämmitysjärjestelmä valikoitui
useampaankin asuntomessutaloon. Kaksi messutaloa, Hartman Rauta Oy:n Purjeen ja Borgmästars-talon rakentava urakoitsija Seppo Keisanen
LVI-työ S.Keisaselta arvostaa erityisesti asukkaan
kokemaa miellyttävää lämpöä.
– Kotona on kiva kuljeskella paljain jaloin.
Vesikiertoinen lattialämmitys on sähkölämmitteistä pehmeämpi. Sähkölämmitteinen on aina
joko kuuma tai kylmä, vesikiertoista pystyy säätämään paljon tarkemmin ilmojen mukaan.
– WehoFloor on tuttu merkki ja taattua laatua. Näissä on myös virtausmittarit näkyvillä. On
hyvä, ettei vettä tarvitse säätää pelkällä sormituntumalla. Jakotukitkin ovat erinomaisia, Keisanen kiittelee.

INFO

   Simons Elementin messu
talossa putket
asennettiin
lattian alle
tuleviin lämmön
luovutuslevyihin.

Paljain jaloin mukavasti

WehoFloor on ollut myös nopea asentaa. Toinen
Keisasen taloista on 185-neliöinen ja toinen 250
neliön kokoinen. Pienempään lattialämmitysputkistot askaroitiin päivässä, isompaankin parissa.
Pienemmässä talossa lattialämmitys asennettiin
sekä ylä- että alakertaan.
– Vesikiertoinen lattialämmitys ei tarvitse
mitään kikkakolmosia, vaan se voidaan asentaa
mihin vain. Se asennetaan suoraan betonilattiaan
tai alumiinilevyjen päälle, kuten tässä tapauksessa
yläkerran lattiaan. Sekä betoni että alumiini johtavat hyvin lämpöä.
Keisasen urakoimat talot on aloitettu vuosi sitten, kesä-heinäkuussa. Valmista tulee kesän korvalla, kesäkuuksi jäänee vain viimeistelypuuhia.

WehoFloor
messutaloissa
›› 99-5 Borgmästars / ›› 100-5 Hartman
Rauta Oy/Purje

›› 100-3 Oy Simons
Element Ab
(valmistalo)

›› 105-2 Heikius Talot
(4 valmistaloa)

Lämmönjako huoneistoihin ja lattialämmityspiireihin tapahtuu PEX-putkien ja messinkisen jakotukin kautta. Lämpötilaa säädetään elektronisten
huonetermostaattien avulla.
– Ainoastaan tietyt lattiamateriaalit aiheuttavat
pientä päänvaivaa. Olemme suositelleet asiakkaillemme, että lautalattiaa tai pyökkiä ei pitäisi yhdistää vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Lattialaudat elävät kuitenkin sen verran, Marko Koski
muistuttaa.
Koski sanoo vesikiertoisen lattialämmityksen
olevan ennenkaikkea mukavuustekijä, joka myydään suurimmalle osalle Simons Elementin asiakkaista.
– WehoFloor on siinäkin mielessä nerokas, että
lämmitysjärjestelmän vaihtaminen tulevaisuudessa on helppoa. Veden lämmittämiseen käy mikä
tahansa lämmönlähde.
Koski arvostaa KWH Pipen toimitusvarmuutta
sekä mahdollisten ongelmatapausten huoltoa koko
Suomen mittakaavassa.
– Käymme aina tuotteet läpi tavarantoimittajan
kanssa. Keskustelemme siitä, mitä etuja tuotteilla
on ja teemme ennen kaikkea tarkat suunnitelmat
siitä, miten lattialämmitys tullaan järjestämään.
Lämmönjakopiirustuksen ja -ratkaisun voi tehdä
monella eri tavalla ja monella eri putkikoolla. Keskustelemme näistä aina huolellisesti, Koski sanoo.
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